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Hästar på Havsnässkogen 1950-60 tal. När en flock hästar kom springande, så hördes det på långt håll 

som ett dån. Ett väldigt respektingivande ljud! Källa eget foto. 

  



Vilda hästar på skogen 

Några vildhästar har väl inte funnits på Havsnässkogen, sedan människan tämjde dom. Det närmaste 

en vildhäst på skogen på de sista tusen åren, är sedvänjan att släppa de tama hästarna lösa 

sommartid. Från urhästen för 6000 år sedan, uppstod fyra hästraser, varav 1 ponnyart levde i 

nordvästra Europa (dvs här) samt 1 ponnyart i norra Euroasien. Två större hästtyper fanns också, 

varav båda existerade i centrala och östra Asien. Idag finns enstaka vildhästar nere på kontinenten 

och i Euroasien. Där det kan förkomma några enstaka flockar än idag. Men när hästar får leva fria i 

flock, så är beteendet som förut. 

Men hästar har det funnits gott om i Havsnäs byn. Fram till jordbrukets avveckling på 1950-60 talet. 

Hästarna försvann också pga. övergången till traktorer som dragare, istället för hästen.  Ända fram till 

1960 talets slut så var det vanligt med hästar. Samt också sedvänjan att hästarna släpptes lösa på 

skogen sommartid. Detta för att spara på foder och även för att låta dom återhämta sig efter vinterns 

och vårens hårda arbete i skogen och i vårbruket. 

När vårbruket var färdigt med sådda korn och havreåkrar, kom byns hästägande bönder överens om 

en dag då de gemensamt släppte sina hästar till skogs. Oftast var man klar med vårbruket i början av 

juni. Efter släppet ute i skogen, så fick de sedan själva leta sig bete. Detta varade fram till man på nytt 

behövde dom, vid slåttern framåt första veckorna i juli. Det blev 1 månads välbehövlig semester för 

hästen. 

När ”slåttanna” var över och man inte behövde hästarna igen, så släpptes de på nytt på skogen. Där 

kunde de sedan vara fram till att potatis, korn och havreåkrar skulle skördas. Vilket skedde i mitten 

på september. Om man hade sått ”grönfoder” (en blandning av ärter och havre) så behövde man 

hästen redan i slutet av augusti, för skörden av denna. Så även här efter slåttern kunde hästarna få 

en välbehövlig månadssemester. 

Hästarna är ju utpräglade flockdjur, och därför var det klokt att släppa dom gemensamt. Det som 

sedan hände efter släppet, var att de gjorde upp om vem som skulle bestämma i flocken. Oftast så 

var ju rangordningen redan klar då hästen har gott minne, dvs. den kom ihåg hur det var förra året. 

Men unga hästar blir större och gamla äldre, så maktbalansen kunde ändras från år till år. Sedan så 

kunde ju nya hästar ha tillkommit, genom köp och byte. Detta medförde ny maktkamp om deras 

inbördes rangordning. Det var ju inte bara ledare som ska utses utan hela flocken rangordnade sig!    

I alla fall mer eller mindre. 

Antalet hästar på skogen var många. Som Tora Källberg skriver i sina getarminnen, ” Två stora 

hästgrupper gick i skogen med ett 50-tal hästar i varje grupp.  Ibland, kunde hästarna slåss med 

varann, då var jag kvick att klättra upp i någon hög gran om jag var nära intill hopen.” 

Att man på den tiden kunde ha hästar lösa på skogen, berodde på att alla gårdar hade rätt till, som 

det heter, mul och klövbete. Detta fanns alltid inskrivet vid skifte av jordbruksmark. Betet var inte 

knutet till den egna fastigheten utan till hela Havsnässkogen. Svårt att få en flock hästar att veta 

rågångsmarkeringarna! 

Av betydelse var också att varg inte fanns alls, och att björn var mycket sällsynt. Detta hade stor 

betydelse inte bara för att kunna ha hästarna på skogen, utan också för fäbodarna med får, getter 

och kor. Därför höll man rovdjuren borta, för att inte förlora sina viktiga djur. En förlorad ko kunde 

innebära en katastrof för en småbrukare med svält kommande vinter. 



Varje bovall hade sina butöser och getare. Getaren som morgon och kväll förde djuren ut på betet, 

och sedan tillbaka till mjölkningen. Om livet som getare kan du läsa om här: 

 

Livet som Getare. 

Här kommer en beskrivning om getarlivet av Tora f.Sundin gift Källberg: 

Själv blev jag getare vid 11 års ålder, alltså sommaren 1930. Det betydde att jag skulle följa med både 

grannens och våra kor och getter i skogen hela dagarna. Det blev många djur första sommaren, 17 

kor och 35 getter, därtill en stor tjur som var besvärlig att hålla reda på.  Den ville gärna springa 

emellan andra ko-grupper som gick på skogen. 

Jag gick hemifrån tidigt på morgonen med matsäck i näverkonten. Jag skulle hjälpa till att åtminstone 

mjölka våra getter, så det gällde att vara ute i tid.  Sedan måste jag följa kohopen hela dagen och när 

det blev middagstid, skulle vi alltid göra upp en stor eld och på den riva mossa, det skulle ryka riktigt 

ordentligt 

Korna lade sig i ring runt röken och all broms och mygg försvann. Getaren fick också en vila, alltid 

med en getmage som huvudkudde Det fanns flera getare på skogen så ibland träffade vi på varandra. 

Då blev det strax lite roligare. Vi byggde kojor och ibland plundrade vi både getingbon och humlebon, 

så vi var nog inte alltid så snälla. 

Sedan skulle korna ha sin saltdos för dagen.  Getaren bar alltid en saltväska med sig, det gillade korna 

skarpt. Då var det för en liten getarflicka att akta sig så när hela kohögen kom rusande. Äntligen blev 

det kväll och fick vända hemåt vid femtiden. Korna drog iväg ganska långa vägar, ibland tog det 

någon timma innan vi nådde hem.  Ibland var det regniga dagar, ibland hela veckor som det var trista 

dagar. Alla vattendrag, bäckar och åar, blev väldigt strida. Hur skulle en liten getarflicka komma över? 

Jo, det var att hänga sig på ryggen på någon lämplig ko och hålla sig kvar tills kon var över och samma 

procedur blev det på hemvägen förstås.  På den tiden fanns inte en enda bro i skogen. På 1930-talet 

fanns inga regnkläder, inte heller gummistövlar. Vadmalsbyxor stod bra emot vätan, men riktigt 

regniga dagar var nog vadmalsbyxorna tyngre än vad man själv vägde innan jag kom hem. Som 

regnrock hade mamma sytt en stor rock av lärft.  Den dränktes in i kokt linolja ett flertal gånger och 

på fötterna hade jag blötkängor av läder. 

En morgon varje höst hände något särskilt. Jo, korna fick ha sina "bjesen" på när de lämnade 

sommarladugården.  Tänk att korna dom äldre åtminstone, förstod genast vad som var på färde. Det 

blev ett bölande och ett hoppande och de var så glada.  De satte rumpan i vädret och det gick inte för 

en liten getare att hinna följa med. Nu skulle vi flytta till fäbodvallen. Dit hittade korna själva och det 

var bara för getaren att gå efter och se att alla smådjuren kom med.  Ju närmare bodarna vi kom ju 

fortare sprang djuren. När jag kom fram till fäbodvallen, då kändes det skönt för det var en mil dit 

upp och man var ganska trött. Sämst var det första sommaren jag getade.  Trakten var för mig helt 

obekant då. Jag grät första dagen som jag skulle följa med korna. Jag hade hört historier om hur folk 

gick vilse.  Det hade även kommit bort en 8-årig pojke som inte hittades förrän efter en vecka. Men 

pappa sade bara "följ bara med korna du så går allt bra".  Visst gick det, men jag grät många dagar 

när jag inte hade en aning om var jag var och inte kunde orientera mig. 



Ibland gick åskan hårt, det skrällde bra mellan stenhällarna. Jag var så rädd för åskan. Jag brukade 

hålla någon ko hårt i rumpan för att känna lite tröst.  Jag tänkte då och många gånger sedan, att när 

jag blir stor och får egna barn, då ska dom inte behöva bli getare. 

Fäbodvallen hette "Storviksbodarna" och trakten Ursvattnet. Vi hade fäbodarna tillsammans med 

grannen och därför två stora ladugårdar på vallen.  Fäbodarna låg alldeles intill sjön Ursvattnet, en 

liten trevlig sjö med fin ädelfisk i som öring och röding. Runt omkring fanns stor svart och tät skog. 

Kom man bara ett 20-tal meter från sjön kunde man inte se den 

Två stora hästgrupper gick i skogen med ett 50-tal hästar i varje grupp.  Ibland, kunde hästarna slåss 

med varann, då var jag kvick att klättra upp i någon hög gran om jag var nära intill hopen. I bostugan 

var det trivsamt och fint.  En gammaldags högsäng var bäst, för dit kunde inte råttorna komma.  

Framför var ett skåp med lådor och klaff.  I stugan fanns också öppen spis med murkåpa och kokvind, 

osthyllor, separatorbänk, stolar och bord. Väggarna var timrade, invändigt var väggarna klädda med 

tidningspapper runt separatorn t.ex. för att det skulle se litet ljusare och finare ut.  Färskt löv fanns 

alltid omkring muren och det luktade så gott.  Rummet, där mjölken förvarades, kallades ”bua", där 

var jordgolvet klätt med granris.  Där var mörkt och svalt och där förvarades också ost och mese. 

Ofta kom det någon och hälsade på och då kom våffeljärnet fram. Det hade långa skänklar och det 

gick att steka bara en och en våffla.  På kvällen när vi lade oss hade det hunnit bli mörkt. Det hördes 

olika ljud från ladugårdarna och hästbjällror hördes på avstånd.  Det kändes så tryggt och skönt och 

jag somnade alltid med att jag låg och tittade på brasans sken. 

För länge sedan, innan jag fanns till, silades mjölken upp i stora fat och tråg på kvällen.  Sedan 

flödades grädden som flutit upp under natten bort, bars sedan hem till byn där den kärnades. Men så 

kom separatorn dit och det blev litet lättsammare. Min far skulle en dag bära hem sådan grädde, 

men han råkade ramla i det steniga berget.  Grädden rann bort.  När far äntligen kom på benen och 

såg eländet sade han bara: ”Äsch det gjorde inte så mycket för det var ju bara separeregrädda",  så 

tydligen satte han mera värde på flödad grädde. Återigen blev det uttryck för oss barn att härma. 

Alltid när vi spillde eller slog ut något så var det "äsch det gjorde ingenting för det var bara o.s.v.". Allt 

skulle bäras hem, t.o.m. skummjölken för den skulle grisarna hemma ha.  Stora "mesar" bands fulla 

av ost och mese och det var lång väg utför berget,  stenigt var det också. 

När den 20 september kom fick jag begära lov från skolan någon vecka, för hemflyttning blev det inte 

förrän omkring den 1 oktober. Likadant då, korna fick gå ut med sina "bjesen" om halsen på 

morgonen och det blev samma fart hem. 

I förtjänst av getningen hade jag 1 krona om dagen.  Pengar fick jag inte kontant, men det blev ett 

par nya skor första sommaren. Dom var så stora så jag fick packa dem fulla av papper i tåhättorna. 

Vad jag fick andra sommaren minns jag inte. Hemma hade vi inte något som helst instrument.  Jag 

började fantisera om att sista sommaren jag getade skulle ja ha pengarna själv. Jag skulle spara till ett 

dragspel. Hösten kom även det året. Jag gick till grannen för att hämta min lön, men fick beskedet, 

att de pengarna hade gått åt när de drog elektrisk ström till deras gemensamma tröskloge.  Där hade 

förut tröskats med "vandring' och hästkraft.  Så tyvärr, inget att hämta. Jag gick hem och grät 

bitterligen, men säga något till far det vågade jag inte. Men min mor lät sy mig en vinröd klänning och 

jag fick nya lågskor på hösten. Året är 1933. Nästa sommar ska jag konfirmeras och slipper delvis 

getningen, säkert till stor saknad för alla kor och getter som älskade mig.  



 

På kortet Ada Palmqvist, Karolina Palmqvist, Tyra Palmqvist. Getarflickan Tora bland korna i 

Ursvattnet sommaren 1931 6 sept. 

 

 

 



 

Hästgetare  –  bildkälla http://www.fotoarkivet.vilhelmina.se 

 

Hästgetaren 

Hästarna hade ingen fast punkt utan flyttade sig till de ställen med bra bete och tillgång till vatten. 

Helt obevakade var dom dock inte. Byns bönder lejde oftast en Hästgetare, att övervaka flocken och 

gripa in vid problem. Man måste ju hela tiden veta var hästarna var, om man nu behövde en häst för 

arbete. Man måste ju även se till att flocken höll sig inom det egna skifteslaget och inte inkräktade på 

granbyarnas marker. Så hästgetaren följde därför flocken dagligen. Hästarnas antal kunde vara 

många. Som T. K ovanför skriver ”Två stora hästgrupper gick i skogen med ett  50-tal hästar i varje 

grupp” dvs ett hundratal hästar att ansvara för. Detta var ju på 1930 talet, så antalet minskade 

troligen därefter. 

Hästgetaren bodde oftast i en enklare koja i närheten av där de brukade vara. Betalningen till 

hästgetaren var inte stor, men det fanns väl alltid någon som tyckte om det fria livet. Det var ju 

dessutom fritt och inte så arbetsamt, frånsett de långa dagliga promenaderna. Man hade ju gott om 

tid över till andra småsysslor. Fiske, jakt och annat. Ibland var det ju också någon koja som skulle 

repareras, inför vinterns skogsarbete, detta kunde ju ge en extra slant. Så man kunde leva, på nästan 

inga pengar alls. Dessutom var det vanligt att man besökte någon bovall (fäbod) för att få tag på 

smör, ost, mese samt mjölk. Detta av snälla butöser som tyckte det var trevligt med besök, som bröt 

av den vardagliga tristessen. 

 

 

http://www.fotoarkivet.vilhelmina.se/


 

Kommentar skriven av Birger Källberg. Klasbaracken, där brukade Klas bo ibland. Han var hästgetare 

och hade ett femtiotal hästar att vakta.

 

Betande hästar i Stordalen 1960 talet. 

  



 

Butöser i Storviksbuan – Ursvattnet 1930. Ada, Tyra, Hildur och Märta Palmqvist. 

 

 

 

Storviksbuan Ursvattnet 1920, nr 15 på kartan. 

 



 

 

Fäbodar i Flåsjöbygden. Se förteckning nästa sida. 



 



Till sist en intressant intervju med 89 åriga Magda Ajax som minns livet på Buan. 

Ur tidningen Norrskogen nr 4 – 2018. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


